
 ( ما نقصت صدقة من مال )ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال:  ,ظن خطأ، هذا ظن خطأالوهذا : الشيخ

(( وما أنفقتم من شيء وال تنقص الصدقة ماال مع االحتساب لقوله تعاىل:  ,وكم من إنسان يزداد ماله بالصدقة

  أي يأيت خبلفه. :ومعىن خيلفه فهو يخلفه ))

والعطاء ليس فيه  ,هو شر من العطاء ,؟ من العطاء شر هلم من أي شيء شر لكم ))(( بل هو يقول عزوجل: 

فيقول القائل  ,شر؛ لكن اهللا خاطب هؤالء حبسب اعتقادهم حيث يظنون أم إذا أنفقوا ضاق عليهم الرزق

جل إن فيظنون أن هذا شر؛ فيقول اهللا عزو  ,أنا عندي ألف إذا أنفقت منه مائة نقص وصار تسع مائة :منهم

((  :؟ من العطاء؛ فالعطاء خري واملنع شر شر هلم من أي شيء )) (( بل هو شر لهماملنع هو الشر؛ وهلذا قال: 

  بل هو شر لهم )) .

التنفيس  .السني يقول علماء النحو إا للتنفيس وتفيد التحقيق (( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة ))مث قال: 

أبلغ يف التحقيق من كلمة:  (( سيطوقون ))واضح؛ يعين أن كلمة:  والتحقيق ,معناه حصول الشيء عن قرب

أن هؤالء سوف  :شيء عن قرب؛ فتفيد سيطوقوناليطوقون؛ ألن السني تفيد التحقيق؛ وتفيد أيضا التنفيس وهو 

؛ وأخذنا على التحقق الوقوع ةالسني الدال منيعاقبون هذه العقوبة حتما وعن قرب؛ من أين أخذنا احلتمية ؟ 

  قرب.الالقرب ألن التنفيس الذي تدل عليه السني معناه 

  لكن كيف يكون قريبا ؟ ,فإذا قال قائل: إن حتققه معلوم

وما يدريك  ((وقال تعاىل:  وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا )) ((قلنا إن يوم القيمة قريب، قال اهللا تعاىل: 

بعيد يف نظر الناس لكنه يف احلقيقة قريبا؛ وانظر إىل األيام كيف فيوم القيمة وإن كان  لعل الساعة قريبا ))

  تنطوي بسرعة حىت تنتهي لتعرف أن يوم القيمة وإن بعد أمده فهو يف احلقيقة قريب .

أي سيجعل ما خبلوا به طوقا يف أعناقهم؛ والطوق معروف مثل  سيطوقون بما بخلوا به يوم القيمة )) ((وقوله: 

من آتاه اهللا  (العنق؛ وقد بني النيب صلى اهللا عليه وسلم كيف يكون هذا التطويق فقال: طوق القميص حييط ب

 فيقول أنا كنزك أنا مالك ) بلهزمتيهماال فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيمة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ 

ألن رأسه من كثرية مسه قد متزق شعره  ,واألقرع كثري السم ,قال العلماء: الشجاع األقرع هو الذكر من احليات

كما جاء   دقيهيعين ش هزمتيهل, فيأخذ بوله زبيبتان أي غدتان تشبهان الزبيب؛ قد امتألتا من السم ,فهو أقرع

فيزداد بذلك حسرة؛ هذا هو تفسري اآلية  ,يقول ذلك توبيخا له ,أنا كنزك أنا مالك :ويقول ,مفصال يف احلديث

  نيب عليه الصالة والسالم .ال االكرمية كما فسره



وهو كثري يف  ,عن اجلزاء بالعمل نفسهسبحانه وتعاىل يعرب اهللا  يوم القيمة ))سيطوقون ما بخلوا به  ((وقوله: 

وذلك ألن اجلزاء من جنس  سيطوقون ما بخلوا به )) (( :وهنا سيجزون ما كانوا يعملون )) (( :، مثلالقرآن

   .هذا يعرب اهللا عنه كثريافكأنه هو العمل نفسه؛ فل ,العمل

ويوم القيمة هو يوم يبعث الناس؛ ومسي يوم القيمة لوجوه أربعة؛ أو  به يوم القيمة ))بخلوا ما سيطوقون  ((

ثالثة ؟ ثالثة: يقوم الناس فيه لرب العاملني، ويقوم فيه األشهاد، ويقوم فيه العدل؛ يقوم الناس لرب العاملني كما 

فيه وكذلك يقام  أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ))أال يظن  ((قال تعاىل: 

إنا  ((والثالث ؟ يقام فيه األشهاد كما قال اهللا تعاىل:  ونضع الموازين القسط ليوم القيمة )) ((القسط لقوله: 

  القيمة . فلهذا مسي يوم للنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد ))

وتقدميه  ,واجلار وارور خرب مقدم ,الالم هذه لالختصاص :هللاوهللا ميراث السموات واألرض ))  ((يقول: 

أنه له وحده هللا وحده؛ واملرياث انتقال املال من سابق إىل الحق كانتقاله من امليت إىل احلي؛  :أي ,يفيد احلصر

ال  األرض ))وهللا ميراث السموات و  ((اهللا؛ وهلذا قال:  فمن الذي يرث السموات واألرض ويبقى بعدها ؟ هو

وذلك أن الذي يبخل مباله إمنا يبخل  ناسبة هذه اجلملة ملا بعدها واضح,يتحول مرياثها إال إليه وحده عزوجل؛ وم

مث هكذا إىل أن  ممث ورثته ميوتون ويرثهم ورثه ,ورثته ويرثهالبد أن ميوت  ,فبني اهللا أنه لن يبقى ملاله ,به ليبقى له

امنع أو ال متنع  :يعين ,إىل اهللا عزوجل؛ فاملناسبة إذا بني هذه اآلية وما قبلها ظاهرة جدا؟ ينتهي اإلرث إىل من 

فتفارق أنت  ,سوف ختلف مالك من بعدك ويرثه ورثتك ومن وراءهم ورثتهم إىل أن ينتهي اإلرث إىل اهللا عزوجل

  مجيع مالك ويكون ملن بعده .

وختم اآلية ذا االسم وهو  يعملون )) (( و تعملون )) ((فيها قراءتان:  واهللا بما تعملون خبير )) ((وقال: 

فاإلنسان قد  ,اخللق ماخلبري واضح املناسبة؛ ألن هؤالء الذين يبخلون مبا آتاهم اهللا من فضله قد ال يطلع عليه

م عنه؛ فبني اهللا سبحانه وتعاىل أن اهللا خبري وال يعل ايكون عنده ماليني وال يعلم الناس عنه ويبخل بزكا

 , يعين فتحت له أبواب من الباطل يصرفبعملهم؛ والغالب أن من منع احلق يف ماله سلط على هلكته يف الباطل

   .))واهللا خبير بما يعملون (( وهلذا هددهم اهللا بقوله:  مانعا ملا جيب واقعا فيما حيرم؛ فيكون ,فيها ماله

من الفوائد الكثرية: ديد من خبل مبا آتاه اهللا من فضله؛ وسبق لنا أن البخل هو منع الواجب يف  يف هذه اآلية

  . د عليهعالذي يتهدد يتو  املال، منع الواجب يف املال هذا هو البخل

وال يحسبن  ((ال تنفق فيهلك مالك؛ لقوله:  :ومن فوائد هذه اآلية: أن الشيطان قد يغر اإلنسان، قد يغر فيقول

ودليل ذلك أن اهللا حيذرنا  ,والشك أن هذا هو الواقعالذين يبخلون بما آتاهم اهللا من فضله هو خيرا لهم )) 



وأول من يغرنا باهللا هو غرنكم الحياة الدنيا وال يغرنكم باهللا الغرور )) ال ت ((دائما من هذا الشيطان فيقول: 

  الشيطان .

بما آتاهم اهللا  ((؟ من قوله:  اللوم والتوبيخ على هؤالء الذين خبلوا؛ من أين يؤخذومن فوائد اآلية الكرمية: إقامة 

أي كيف يبخلون بشيء ليس من كسبهم وال من كدهم بل هو من فضل اهللا فيبخلون به يف طاعة  من فضله ))

  اهللا .

عزوجل؛ فالولد ال يقول  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن ما أوتيه اإلنسان من علم أو مال أو ولد فإنه من اهللا

 :بأين سعيت فيه؛ واملال كذلك ال يقولأوتيته  :تيت أهلي؛ والعلم ال يقول: أوتيته بسبب أين تزوجت وأاإلنسان

بأين سعيت فيه؛ ألن الكل من فضل اهللا؛ فتوفيقك للسعي يف هذا األمر من فضل اهللا، مث حصول النتيجة  هأوتيت

م من إنسان خذل فلم يسعى؛ وكم من إنسان سعى ومل حيصل عل مثرة؛ اليت كنت ترجوها من فضل اهللا؛ فك

  بما آتاهم اهللا من فضله )) . ((فأصل السعي والثمرة كلها من اهللا؛ وهلذا قال: 

ال يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اهللا من  ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: حتذير الباخلني من البخل؛ لقوله: 

  بل هو شر لهم )) .فضله هو خيرا لهم 

قد يزين لإلنسان  ,ومن فوائدها: أن اإلنسان قد يزين له سوء عمله فيظنه حسنا؛ فالبخل خلق سيء وعمل سيء

  عمال السيئة واألخالق السيئة .األفيبخل مع أنه من 

؟ أم يطوقون  ومن فوائد هذه اآلية: إثبات اجلزاء بل إثبات العقوبة العظيمة على هؤالء الباخلني؛ ما هي العقوبة

  به يوم القيمة حني ال ينفعهم الندم وال ميكنهم اخلالص .

  وذلك بواسطة السني . سيطوقون )) ((ومن فوائدها: حتقق وقوع اجلزاء؛ لقوله: 

وهللا ميراث  ((أصحابه؛ مأخوذ من قوله:  بنافعومن فوائد هذه اآلية أيضا: إقامة احلجة على أن هذا البخل ليس 

وسوف  ,بل هم سوف جيازون عليه ,خيلد املال هلم , ولنفبخلهم لن خيلدهم يف الدنياالسموات واألرض )) 

  تقل املال منهم إىل ورثتهم ومن ورثتهم إىل اآلخرين حىت ينتهي األمر إىل اهللا عزوجل .ين

واإلميان بيوم القيمة أحد أركان  قيمة ))ما بخلوا به يوم ال ((ومن فوائد هذه اآلية: إثبات يوم القيمة؛ لقوله: 

  وال يتم إميان عبد حىت يؤمن به؛ فإن وقع منه شك فيه فإنه مل يتم إميانه . ,اإلميان الستة كما هو معروف

 )) تعملون (( بما يعملون )) و بما يعملون خبير )) (( ((ومن فوائدها: إثبات علم اهللا عزوجل؛ لقوله: 

هي العلم ببواطن األمور؛ ومن املعلوم أن العليم ببواطن األمور عليم  :قراءتان؛ ألن اخلربة كما قال العلماء

  بظواهرها من باب أوىل .



وهللا  ((خر فإن اهللا هو األول واآلخر؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: اآلية: اإلشارة إىل اسم اهللا اآل ومن فوائد هذه

  إذا ثبت إرثه هلما لزم من ذلك أن يكون هو اآلخر عزوجل .فميراث السموات واألرض )) 

  ؟  ثالث قراءات فهل تتغري املعاين وال يحسبن )) ((قلنا يف قوله تعاىل: : السائل

  أما مسألة املعىن هو هو . ,لغيبةأو لبس هذه للخطاب  ,بس اخلطاب والغيبة، ما فيه إال اخلطاب والغيبة: الشيخ

قد يتوهم أحد أا مل تكن له قبل موت العاملني  وهللا ميراث السموات واألرض )) ((يف قوله تعاىل: : السائل

   فكيف اجلواب ؟

أن أهلها ال يتصرفون فيها واملرياث األخري هذا معناه  ,مالكها يتصرفون فيها, لكنها قبل ذلك بيد هي هللا :الشيخ

 يكن هناكهلم فيه شرعا لكن إذا ماتوا مل  بني ن فيها حسب ما؛ فمثال مادام املال بأيديهم فهم يتصرفو إطالقا

  تصرف إطالقا .

: الشيخ البخل بالعلم ؟ وال يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اهللا من فضله )) ((هل يدخل يف اآلية: : السائل

من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم بلجام ( هذا:  بالعلم الشك أنه يدخل يفخل ب، الذاه أي نعم يدخل يف

  .)من نار 

لقد سمع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقير ونحن أغنياء سنكتب  (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

ما قالوا وقتلهم األنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن اهللا ليس بظالم 

قالوا إن اهللا عهد إلينا أن ال نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من  للعبيد الذين

قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا 

  . بالبينات والزبر والكتاب المنير ))

وال يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اهللا من  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

   قراءتان ما مها ؟ وال يحسبن )) ((يف قوله:  ؛املناقشة هذا مبتدأ فضله ))

  . بن ))وال يحسَ  بن )) ((وال يحسِ  بن )) ((وال تحسَ  ((: الطالب

بالياء  ,بالياء مفتوحة السني ومكسورة ... وال تحسبن )) بن )) ((وال يحسِ  (( بن ))وال يحسَ  ((نعم : الشيخ

  املهم بالياء بفتح السني وكسره؛ بالتاء بالفتح . ...سني ومفتوحة، وبالتاء مفتوحة فقط مكسورة ال

  على قراء التاء اخلطاب ملن ؟ : الشيخ

  للنيب صلى اهللا عليه وسلم وللمؤمنني ؛ : الطالب



ملن يصلح  تحسبن ))؛ ((للنيب واضح  .؟ كيف للنيب وللمؤمنني ؟ لو كان للمؤمنني لقال: وال حتسُنب : الشيخ

  اخلطاب ألن القرآن خطاب جلميع الناس. منه

   أين مفعول حتسب األول ؟ :الشيخ

  مقدر؛ : الطالب

  ويش التقدير ؟  :الشيخ

  وال حيسنب خبلهم خريا هلم .: الطالب

  ما معىن البخل ؟ :الشيخ

  منع ما جيب بذله مع الشح .: الطالب

   إذا ذكر البخل والشح مجيعا ما املراد بالبخل ؟ :الشيخ

  والشح الطمع فيما ليس لإلنسان. جيبمنع ما : الطالب

   مثل ؟ ايعين من األشياء اليت يبخلون  ,ما يبخلون بهمن مجلة  :الشيخ

  .، مثل منع الزكاةأعطاهم اهللا عز وجل مثل املال الذي: الطالب

   هل حتفظ يف هذا حديثا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ :الشيخ

  ؛ ) ما نقصت صدقة من المال (قوله صلى اهللا عليه وسلم: : الطالب

  ال؛  :الشيخ

شجاعا أقرع  يوم القيمة مثل لهمن آتاه اهللا ماال فلم يؤدي زكاته  (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: : الطالب

  .)أنا كنزك أنا مالك  :ويقول( شدقيهيعين ) هزمتين له زبيبتان يأخذ بل

   وهللا ميراث السموات واألرض )) ؟ ((ما الفائدة من قوله:  :الشيخ

   ...: الطالب

به عليهم وسريثه بعدهم لو أبقوه  أنه ممنتفبني اهللا  من أجل أن جيمعون, هالذي هم يبخلونمعناه البخل  :الشيخ

  .سريحلون عنه

  مبا تعملون )) عرفت ؟ . مبا يعملون )) وقراءة : (( قراءة (( فيها قراءتان ؟بما يعملون خبير ))  (( :الشيخ

  ما معىن خبري ؟  :الشيخ

  مبعىن عليم؛ : الطالب

   ؛؟ ألن اخلربة أخص من العلم بأيشعليم  :الشيخ



  خبري ببواطن األمور؛ : الطالب

  اخلبري هو العليم ببواطن األمور . :الشيخ

وهو أن املعروف أن تقدمي  ,زمن مضى بعيدا يفإال  هأنا مل أذكر  بما يعملون )) ((هنا إشكال يف قوله:  :الشيخ

فهل يعين ذلك أنه ال يكون خبريا إال مبا  ,ا ةمتعلق اوهنا قدم مبا يعملون على خبري مع أ ,املعمول يفيد احلصر

  صر؛ فائدته احل :الطالبلكن ما الفائدة يف تقدمي ما حقه التأخري ؟  ... يعملون بناء على هذه القاعدة ؟

لئال يقولوا إنه خبري مبا يعمل  ,التهديدالتهديد مبا يعملون، ديدا هلم ومبالغة يف : طيب حصر أيش ؟ الشيخ

؟ إذا  يف آية أخرى؛ عرفتم يا مجاعة واهللا خبير بما تعملون )) (( :الناس إال ما نعمل حنن؛ وهلذا يف القرآن يأيت

  وأنه عليم مبا يعملون باألخص وبغريه من باب أوىل . ,ديد هؤالء غري احلصر، فائدتهفائدة تقدمي املعمول هنا 

   ؟ بل هو شر لهم )) ((بل يف قوله:  :الشيخ

  إضراب إبطايل؛  :الطالب

   هل هناك إضراب غري إبطايل ؟: الشيخ

   بل ادارك علم في اآلخرة )) (( :نعم :الطالب

األول؛ الثاين  يبطلهذه ما هو الثاين  بل هم في شك منها بل هم منها عمون )) ((؛ : يعين بعضهمالشيخ

  ويسمى هذا عند النحويني إضرابا انتقاليا؛ وأما اآلية اليت معنا ففيها إضراب إبطايل . ,يؤكد

  الفوائد أخذناها ؟ لقد سمع اهللا قول الذين قالوا )) ((مث قال اهللا تعاىل: : الشيخ

حق ونقول لقد سمع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم األنبياء بغير  ((

  ذوقوا عذاب الحريق ))

كتب ما قالوا وقتلهم األنبياء بغير حق سيُ  (( :أوال نتكلم على ما يف اآلية من القراءات؛ يقول فيها قراءات

ة تكون ما النون أيضا؛ وبناء على هذه القراءب نقول )) (( بالنون و سنكتب )) (( :الذي عندنا اآلن ويقول ))

عطوف على املنصوب منصوب؛ على القراءة الثانية: املو  ,معطوفة على املفعول به )) قتل (( :وتكون ,مفعوال به

 قتل )) (( :تكون ما نائب فاعل مرفوعة مبين على السكون يف حمل الرفع؛ ويكون سيكتب ما قالوا )) ((

وال جيوز أن  ,على قراءة يكتب امبني ممعطوف على مرفوع على نائب فاعل فيكون بالرفع؛ وعليه يكون قتله

واألنبياء بغير حق  (( سيكتب ))؛ (( :ما ميكن يرفع إال إذا قرأنا قتل )) ((هم؛ ال؛ : سنكتب ما قالوا وقتلُ تقرأ

ونقول  سيكتب )) (( ((؟  سنكتب )) (( أوسيكتب ))  ((توافق أي قراءتني ؟  يقول )) (( :هذه ويقول ))

  ذوقوا عذاب الحريق )).



 (( النبيين )) و ((بالياء كما يف  األنبياء )) ((والثاين:  األنبئاء )) ((ففيها قراءتان:  األنبياء )) (( :أما 

نبوة التكون من النبأ باهلمز وهو اخلرب؛ وعلى قراءة الياء تكون من النبوة أو  األنبئاء )) (( :فعلى قراءة النبيئين ))

  وهي االرتفاع .

أكد اهللا هذا اخلرب بثالثة مؤكدات؛ األول: القسم  ين قالوا ))لقد سمع اهللا قول الذ ((يقول اهللا عزوجل: 

وإمنا أكده  )) لقد سمع ((جواب القسم؛ والثاين: قد؛ والثالث: الالم يف قوله: , ألن الالم هنا واقعة يف املقدر

 ,شيء فهو مؤكدنه مبجرد ما خيربنا عن وأما حنن املؤمنني فإننا نعلم أ ,سبحانه وتعاىل للمبالغة يف ديد هؤالء

  لكن من أجل ديد هؤالء الذين قالوا هذه املقالة الشنيعة؛ 

وال  ,أي مسعه مساعا ,هنا مبعىن أدرك هذا القول سمع )) لقد سمع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقير )) (( ((

ألن اهللا أضاف الفعل  ,خبالف قولنا استوى على العرش فنقول بذاته ,نقول بأذنه ألنه ال يلزم من السماع األذن

؟ ألنه ال يلزم من السماع ثبوت األذن؛ فها هي األرض يوم القيمة  إىل نفسه؛ أما هنا ما نقول مسع بأذنه ملاذا

مع أنه ليس هلا أذن؛ اجللود واأليدي واألرجل  ,أو عما قالوا عليها احتدث أخبارها أي خترب عما فعل الناس عليه

 نقول إن اهللا له أذن بناء على أن اهللاوهي ليس هلا آذان؛ إذا ال جيوز أن  ,ا عملتشهد يوم القيمة على اإلنسان مب

  ؟ ألنه ال يلزم من السمع ثبوت األذن. أثبت له السمع؛ ملاذا

  إذا قال قائل: ألستم أثبتم هللا عينا ؟ 

  : نعم, الطالب

؛ حجاجانتبه يا  معناه ما أثبتنا قلنا نعمما نقول: نعم؛ نقول: بلى؛ ألستم أثبتم هللا عينا ؟ نقول بلى؛ إذا : الشيخ

أثبت اهللا أن ال ه أثبت لنفسه عينني ؟ الثاين، لو من طريق أنه يرى أو من طريق أن؟ بلى أثبتنا؛ طيب كيف أثبتنا 

 ه,لكن هل نقول بلسان ؟ أبدا ال نقول ,أن نثبت العني؛ وهلذا حنن نؤمن بأن اهللا يتكلم لنفسه عينني ما جاز لنا

نقل هللا  , واللكننا ال نقول هللا لسان نزل به الروح األمين على قلبك بلسان عربي مبين )) ((هللا قال: مع أن ا

بدليل أن  ,ألن اهللا مل يثبت ذلك لنفسه، وال يلزم من الكالم اللسان، ال يلزم من الكالم ثبوت اللسان ,شفتني

أنطقنا اهللا  (( شهدت علينا ؟ فيقول: ويقول صاحب اجللد جللده مل ,واجللود تشهد ,األرض حتدث أخبارها

يل لسان وشفتان؛ إذا ال جيوز أن نثبت هللا لسانا وال شفتني مبجرد ثبوت  :وال يقول الذي أنطق كل شيء ))

ا ملضغ الطعام وال نثبت له كما أنه ال جيوز أن نثبت له أسنانا؛ ألن األسنان إمنا تكون ملن حيتاج إليه  ,الكالم

  واألكل مستحيل على اهللا عزوجل. ,إذ أا آالت لألكل ,ك؛ ألن هذه تستلزم النقصوما أشبه ذل أمعاء



لقد سمع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقير  ((حنن نقول يسمع وهل يلزم من مساعه ثبوت األذن ؟ ال؛ طيب, 

ولكن اهللا عزوجل يف كتابه ال يذكر شيئا خاصا إال لسبب البد  ...منهم رجل يسمى  ,م أناس من اليهودوه ))

افرا فقط؛ من الرجل وهلذا مل يذكر اهللا عزوجل أحدا بامسه يف القرآن إال رجال مؤمنا ورجال ك ,من تعيني الشخص

  املؤمن ؟ 

  ، : زيدالطالب

  ر ؟ رجل كافالو  فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها )) (( :زيد بن احلارثة: الشيخ

  فرعون؛ : الطالب

ال، من هذه األمة ؟ أبو هلب، غريهم ما ذكر؛ ألن الوصف انتبهوا يا إخوان هذا تعليم من اهللا لنا، ألن : الشيخ

الوصف أفيد لعمومه؛ هذه من جهة؛ ومن جهة أخرى أا قد تتغري حال املعني، قد تتغري حال املعني يكون 

 ابقي عار  ذكر امسهن له اسم أحسن؛ لكن لو باألول فاسقا ماردا كافرا مث يسلم ويتوب اهللا عليه؛ فإذا تاب ومل يك

ألن تعليق احلكم بالوصف أعم من تعليقه بالشخص؛ وهلذا  ,أنه أعم :عليه ولو تاب؛ واضح يا مجاعة ؟ الثاين

، وإذا قلنا بعمومه، بعموم احلكم املعلق بالشخص فإن ليس عموما إذا علق احلكم بالشخص احتمل اخلصوصية

ذا إذا ينبغي لنا يف مثل هذه األمور , طيب هل؟ واضح ي، متثيل يعين بالقياس؛ كالم واضحمشوليا ولكنه عموم متثيل

عينها نقول مثال قالت فاألوىل أن ال ن , حىت لو أردنا أن نتكلم على صحيفة خبيثة,شخص بعينهالأن ال نعني 

فقد يفهم السامع أنه  صرنا: إذا حتتغري؛ وثانيا قد : ألن الصحيفةأوالعرف, ؛ وإذا ذكرنا الكالم بعض الصحف

ال يوجد سوى هذه؛ لكن إذا عممنا وجعلنا احلكم معلقا بالوصف مشل غريها؛ أما إذا عيناها فقد يفهم السامع 

ال يعرف أن يقيس؛ فإذا جعلنا  ,والسيما العامة الذي ما يعرف يقيس أن البالء خاص ذه الصحيفة مثال

، كان امسألة القرآن يدل عليه وكذلك السنة، السنة أيضا تدل عليهه ملسألة معلقة بالوصف صار هذا أنفع؛ وهذا

ل الفائدتني اللتني من أج ,ما بال أقوام :ما بال فالن يقول كذا، يقول :الرسول عليه الصالة والسالم ال يقول

  .أشرنا إليهما

من ذا الذي  ((هؤالء اليهود؛ وسبب قوهلم هذا أن اهللا قال:  الذين قالوا إن اهللا فقير ونحن أغنياء )) ((

يا  :فرحت اليهود ذا وجاءت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وقالت يقرض اهللا قرضا حسنا فيضاعفه له ))

إن   ألنه يطلب القرض منا ـ نسأل اهللا العافية ـ ومل يعلم هؤالء البلهاء ,حممد إن ربك قد افتقر، إن ربك قد افتقر

 ,إن اهللا قد افتقر هم كاذبون ما يعتقدون هذا :وهم كاذبون يف ما ادعوا حىت قوهلم ,ما ادعوا كانوا صادقني يف

بأنه سوف جيازى  لكن تنزال معهم نقول: إن اهللا عزوجل جعل اإلنفاق يف سبيله له مبنزلة القرض إشعارا للمنفق



نزلة القرض تفضال ا جعل اهللا سبحانه وتعاىل العمل له مبفهكذن املقرتض جيب عليه أن يويف قرضه؛ عليه, كما أ

فوصفوه  ,يد اهللا مغلولة :فهم قالوا ,اهللا مبثل هذا وا؛ واليهود ال يستغرب أن يصفلعبادهمنه عزوجل وإحسان 

إن اهللا خلق السموات واألرض يف ستة أيام مث تعب واسرتاح يوم  :بالبخل، يد اهللا مغلولة ما ينفق؛ وهم قالوا

 ((قاتلهم اهللا وهم كاذبون يف هذا، قال اهللا تعاىل:  ,؛ وهلذا جيعلون يوم السبت هو يوم الراحة عندهمتلسبا

   .ولقد خلقنا السموات واألرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ))

وليتهم اقتصروا على هذا، أقول ليتهم بناء على ما بعده وإال وصفهم اهللا ذا  الذين قالوا إن اهللا فقير )) ((

وحنن أغنياء )) فجعلوهم أكمل من اهللا، جعلوا أنفسهم أكمل من اهللا؛  الوصف منكر من أعظم املنكر، قالوا: ((

  . وقاحةوهذا غاية من ال

 ((ودليل هذا قوله تعاىل:  ,ن جنوده يكتبون ذلكوإضافة الكتابة إليه أل سنكتب ما قالوا )) ((قال اهللا تعاىل: 

 ((وقوله تعاىل وهي أصرح :  كال بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ))

إذا الكتابة هنا كتابة اهللا ورسلنا لديه يكتبون )) ((  نسمع )) أم يحسبون أنا ال نسمع سرهم ونجواهم بلى

وأضاف كتابة املالئكة إىل نفسه جل وعال ألم يكتبون  ,املالئكة تكتب ,ولكن مبالئكته ,العزوجل بيده ؟ 

قائد: فعلت كذا والفاعل غريه، الفاعل هم اجلنود؛ امللك والسلطان يتكلم بالشيء الكما يقول   ,بأمره وهم جنده

؟ مبالئكتنا، واهللا عزوجل  بأيش سنكتب ما قالوا )) (( :مضيفا إياه إىل نفسه ألنه حصل بأمره وسلطته؛ إذا

فلو ال إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ  ((مثل قوله تعاىل:  ,أحيانا يضيف الشيء لنفسه مريدا به املالئكة

ولكن ال  ((؟ مبالئكتنا؛ وهلذا قال:  أقرب إليه بأيشتنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن ال تبصرون )) 

هم املالئكة؛ ومن ذلك أيضا قوله  وهؤالءلكننا ال نبصرهم  , نفس املكانمما يدل على أن القريب يف تبصرون ))

الراجح فيها أن  )) ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ((تعاىل: 

وهذا هو ما  إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد )) ((املراد أقرب إليه مبالئكتنا بدليل قوله: 

يف شرح حديث النزول كالمه منها  كالمه من  ذكره يف مواضع  ,شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف كتابه حققه

  .متداولوهو مشهور 

  .ازاة بدليل ما يأيت يف آخر اآليةرد اإلطالع عليه أو للمجازاة ؟ للمج سنكتب ما قالوا )) ((يقول:  

لكن ليبني  , إنا قتلنا األنبياء :مل يقولوا مذكر قتل األنبياء بغري حق مع أ حق )) وقتلهم األنبياء بغير ((قال: 

وهو شامل لقتل األنبياء والرسل؛  ,فقتلوا األنبياء بغري حق ,أن هؤالء اعتدوا على حق اهللا وعلى حق رسله وأنبيائه

, قيد كاشف ؟ قيد كاشف أواحرتازي  دالقيد هنا قيقتلهم األنبياء بغير حق ))  ((ألن كل رسول نيب؛ وقوله: 



نبياء بغري حق؛ وليس املعىن أن األنبياء ينقسم قتلهم إىل حق وغري حق؛ كل قتل األنبياء بغري يعين أن قتلهم لأل

  يقتلونه ملا جاء به من احلق؛ أي واحد يأيت ذه النبوة يقتل. ,شخصه, ومع ذلك ال يقتلون األنبياء لحق

مىت ؟ يوم القيمة ؟ أو يف القرب أيضا؛ والقول هنا:  ير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ))األنبياء بغ ((وقوله:  

يذوقون عذاب احلريق قيل هلم ذلك سوإال فإم  ,يقصد به اإلهانة واإلذالل ذوقوا عذاب الحريق ))نقول و  ((

ذق إنك أنت العزيز  ((أم مل يقال؛ لكن من باب اإلهانة؛ وانظر إىل اإلهانة العظيمة والتهكم يف قوله تعاىل: 

إهانة له أي أن عزك وكرمك مل  ذق إنك أنت العزيز الكريم )) ((يقال له وهو يعذب يف النار:  الكريم ))

  الحريق )) .ونقول ذوقوا عذاب  (( :ينفعك


